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Hybrydowe?
nauczanie, uczenie się
a może kształcenie …
czyli jak to jest
z tą hybrydą
w edukacji
Dorota Janczak

Wprowadzenie

NAUCZANIE
HYBRYDOWE
A
KSZTAŁCENIE
MIESZANE

Każdy kto próbował przeczytać jakiś artykuł związany z edukacją
a zawierający przymiotnik „hybrydowy” mógł odczuć lekkie
zakłopotanie. Często w różnych tekstach słowo to powiązane z
uczeniem się lub nauczaniem bywa używane w różny sposób. Nie
da się ukryć, że „hybryda” wniosła wiele zamieszania
terminologicznego i warto spróbować je uporządkować.
Zacznijmy od wyjaśnienia samego przymiotnika hybrydowy.
Według Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
hybrydowy – „będący wynikiem pomieszania dwóch gatunków,
ras, rodzajów, form, pojęć itd.”, kiedy przyjrzymy się synonimom
tego słowa przeczytamy min. - kompilacyjny, mieszany, łączony.
OK, czyli już wiemy, że chodzi o łączenie, mieszanie ze sobą
dwóch form. Pytanie tylko łączenie czego z czym? Skąd w ogóle
połączenie słowa hybrydowe z tematyką edukacyjną? Może
odpowiedź
znajdziemy
w
edukacyjnej
literaturze
ogólnoświatowej?
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Okazuje się, że w tekstach międzynarodowych, (jest
to zwykle literatura anglojęzyczna) znajdziemy kilka
pojęć o podobnym kontekście znaczeniowym „hybrid
learning”, „hybrid teaching”, „hybrid education”,
„blended learning”, które też czasem traktowane są
jako synonimy, innym razem jako pojęcia o różnych
znaczeniach. Nie dziwi więc fakt, że w języku polskim
pojawiły się: nauczanie hybrydowe, edukacja
hybrydowa, kształcenie hybrydowe, hybrydowy
model nauczania itd.
Spróbujmy wyjaśnić po kolei najważniejsze z tych
terminów. Zacznijmy od pojęcia, które jest
najbardziej obecne w naszej świadomości, czyli od
wyjaśnienia czym jest blended learning. Już na
samym początku pojawi się pierwszy poważny
problem – pojęcie to czasem jest przenoszone do
naszego języka bez zmian, czyli w swojej angielskiej
wersji, częściej tłumaczone na język polski, ale
niestety w różny sposób. W literaturze znajdziemy
więc:
NAUCZANIE /UCZENIE SIĘ /KSZTAŁCENIE
MIESZANE /KOMPLEMENTARNE /HYBRYDOWE

-

W związku z tym, że termin „blended learning”
obejmuje zarówno nauczanie, jak i uczenie się, w
dalszej części tekstu używany będzie odpowiednik
polski „kształcenie mieszane” lub „kształcenie
hybrydowe”. Co w takim razie kryje się pod tym
pojęciem? Jak jest rozumiane?
W literaturze natrafimy na wiele definicji, które
czasem znacznie się od siebie różnią. Ta która może
nas szczególnie zainteresować powstała w 2012 roku
a odnosi się do edukacji szkolnej i wydaje się, że
najlepiej wpisuje się właśnie w realia szkoły zarówno
podstawowej jak i ponadpodstawowej, szczególnie
dlatego, że powstała na podstawie obserwacji i
analizy wieloletniego, praktycznego zastosowania
kształcenia mieszanego w szkołach znajdujących się
na terenie Stanów Zjednoczonych.
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Kształcenie hybrydowe jest
„zorganizowanym procesem edukacyjnym,
w którym uczeń choć częściowo uczy się
poprzez treści i instrukcje dostarczane
drogą online, w którym uczenie się opiera
się na elementach własnej kontroli ucznia
nad czasem, miejscem, tempem i ścieżką
uczenia się, w którym proces uczenia się
przebiega chociaż w części
w nadzorowanym miejscu poza domem”
(Horn i Staker, 2012).

Autorzy tej definicji wyodrębniają kluczowe
elementy tego podejścia. Podkreślają jego formalny
charakter – w przeciwieństwie do nieformalnego
uczenia się online, zwracają uwagę na naukę
uczniów, która choć częściowo odbywa się online, z
tym, że uczenie się online może odbywać się także w
szkole (nadzorowane miejsce poza domem) i nie jest
oddzielone od zajęć w klasie – wręcz przeciwnie, jest
dopełnieniem tego, co się w niej dzieje, a elementy
towarzyszące ścieżce nauczania każdego ucznia
składają się na zintegrowane doświadczenie
edukacyjne.
W podejściu tym zwraca się też dużą uwagę na
rozróżnienie blended learningu od bogatych
technologicznie
programów
edukacyjnych
wykorzystujących technologię w tradycyjnym modelu
edukacyjnym, ale nie dających uczniom wiele
decyzyjności. Kształcenie mieszane różni się od
takich programów – bardzo ważny jest w nim wpływ
samych uczniów na to, kiedy się mają uczyć, w jakim
miejscu, czasie, tempie i jak ma przebiegać ich
ścieżka uczenia się. Ta część rozumienia blended
learningu, choć nie jest tak oczywista na etapie
edukacji szkolnej, jest bardzo ważna. Uczenie się nie
jest już dłużej ograniczone jedynie do czasu trwania
lekcji czy też roku szkolnego. Nie jest ograniczone
tylko do miejsca, jakim jest szkoła, nie narzuca
jednego tempa wszystkim uczniom – teraz każdy
może uczyć się we własnym. Nie ogranicza się do
bezpośredniego wpływu metod pedagogicznych
zastosowanych przez nauczyciela, pozwala też na
użycie
specjalnych
edukacyjnych
systemów
komputerowych (adaptive software), które wspierają
uczniów w uczeniu się dostosowanym do ich
indywidualnych potrzeb.

https://cutt.ly/WggPmei
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Horn i Staker (2012) dokonując analizy sposobów
wykorzystania
blended
learningu
podzielili
zaobserwowane
programy
na
różne
modele
kształcenia hybrydowego. Wyróżnili cztery z nich:
Rotation model (Model rotacyjny) - model, w
którym w
czasie określonego kursu lub
przedmiotu uczniowie rotują (zmieniają miejsce
wg ustalonego przez nauczycieli planu) między
różnymi rodzajami pracy, które mogą zawierać
takie aktywności, jak praca w małych grupach,
wykłady dla całej klasy, projekty grupowe, pracę
indywidualną itd.
Flex model – model, który umożliwia uczniom
poruszanie
się
między
aktywnościami
edukacyjnymi zgodnie ze swoim potrzebami,
według płynnych harmonogramów. Podstawą
uczenia się jest tu praca online oraz stawianie na
kontrolę uczniów nad ich własnym procesem
uczenia się. Nauczyciele wspierają uczniów
wtedy, kiedy ci tego wsparcia potrzebują.
A La Carte model – model wykorzystywany w
szkołach średnich umożliwia wprowadzenie
dodatkowych możliwości uczenia się. Pozwala
uczniom oprócz kursów prowadzonych w sposób
bezpośredni, brać udział w kursach online
prowadzonym przez nauczyciela. W ten sposób
zapewnia uczniom większą elastyczność w
zakresie ich harmonogramów i dostępu do
różnych możliwości uczenia się.
Enriched-Virtual model – Wzbogacony model
wirtualny
jest
alternatywą
dla
szkoły
funkcjonującej tylko w trybie online. Pozwala
uczniom głównie na naukę online, ale łączy ją z
uczeniem
się
bezpośrednim
z
pomocą
nauczyciela. W przeciwieństwie do nauczania
odwróconego, takie programy nie wymagają
codziennego uczęszczania do szkoły.
Tylko pierwszy z powyższych modeli (model
rotacyjny) jest stosowany w szkołach podstawowych
- można w nim wyróżnić 4 podmodele:
Rotacja między stanowiskami (Station rotation) –
uczniowie podzieleni zwykle na 3 grupy zmieniają
stanowiska pracy – tzw. stacje znajdujące się w
jednej sali lekcyjnej w trakcie zajęć z jednego
przedmiotu. Każda grupa przemieszcza się wg
ustalonego przez nauczyciela planu między
kolejnymi stacjami edukacyjnymi, z których choć
jedna opiera się na pracy online. Kolejne stacje
umożliwiają uczniom pracę w zespołach,
wysłuchanie wykładów, realizację projektów
grupowych
lub
też
niemal
indywidualne
konsultacje z nauczycielem – wszystko zależy od
decyzji nauczyciela.

W tym modelu każdy uczeń pracuje przy
wszystkich
zaproponowanych
stanowiskach
edukacyjnych, ale w różnym czasie. Dzięki
takiemu podziałowi pracy w klasie nauczyciele
mają więcej możliwości indywidualizowania
kontaktów ze swoimi uczniami – przy jednej ze
stacji spotykają się nie z całą klasą uczniów, a
jedynie z jej częścią. Dzięki wykorzystaniu
narzędzi online, które pozwalają na samodzielną
naukę uczniów przy komputerach, zyskiwany jest
czas na bliższe interakcje zarówno z nauczycielem
(stacja pracy z nauczycielem), jak i z rówieśnikami
(stacja pracy grupowej).
Rotacja między pracowniami (Lab rotation) – w
tym modelu cała klasa rotuje (zmienia miejsce
pracy) wg z góry określonego planu, zamieniając
zwykłą salę lekcyjną na taką, która jest
pracownią
komputerową
ze
sprzętem
podłączonym do Internetu. W pracowni uczniowie
uczą się sami, korzystając z zaproponowanych
przez nauczycieli materiałów i zadań online.
Model ten ma wiele odmian, ale główna zasada
jest ta sama. Nauka uczniów w tradycyjnej klasie i
pracowni komputerowej są ze sobą zintegrowane
treściowo, jedna wynika z drugiej.
Nauczanie odwrócone (Flipped classroom) –
model ten polega na rotacji (zamianie)
dochodzącej między zajęciami prowadzonymi
przez nauczyciela w klasie szkolnej a uczeniem się
online, które przebiega poza szkołą (zwykle w
domu). Tu także ważna jest kontrola uczniów nad
własnym tempem nauki, jej czasem czy też
ścieżką. Uczniowie najpierw zapoznają się z
materiałem teoretycznym, np. oglądając wykłady
online samodzielnie w domu, by potem w szkole
wykorzystać uzyskany w ten sposób czas na
ćwiczenia praktyczne dotyczące przerabianego
zagadnienia. Znana z tradycyjnego podejścia do
nauczania praca domowa wykonywana po lekcji
została zastąpiona przygotowaniem się uczniów
w domu przed lekcją. Tym razem uczeń zajmuje
się ćwiczeniem nabytych umiejętności nie w
samotności domowego zacisza, ale w klasie, gdzie
może skorzystać ze wsparcia nauczyciela lub
pomocy rówieśników.
Rotacja indywidualna – w tym modelu uczniowie
rotują
(zmieniają
stanowiska
pracy)
wg
zindywidualizowanego, dostosowanego do ich
potrzeb planu, w którym choć jedno miejsce
umożliwia im uczenie się online. Ten model różni
się od pozostałych tym, że uczeń nie musi pojawić
się przy każdej utworzonej stacji czy modalności.
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Czym jest „hybrid learning”?
Określenie to może być używane w wielu
kontekstach. Na przykład: możemy mieć do czynienia
z hybrydową organizacją kształcenia (zajęcia w
szkole + zajęcia przez Internet) lub hybrydowymi
zajęciami na odległość (np. online + offline)
(Kwiatkowska
2020),
czy
też
środowiskiem
hybrydowym. Samo „hybrid learning” na język polski
jest zwykle tłumaczone jako nauczanie hybrydowe
(proszę zwrócić uwagę, że tak samo niektórzy
tłumaczą pojęcie blended learning). Pytanie tylko jak
je rozumieć? Jaka jest relacja między nauczaniem
hybrydowym (hybrid learning) a kształceniem
hybrydowym (blended learning)? Niestety dosyć
często terminy te są stosowane zamiennie, choć nie
są
tym
samym.
Częściowo
wynika
to
z
niezrozumienia istniejących między nimi różnic,
częściowo – szczególnie w języku polskim z powodu
tłumaczenia obu angielskich nazw jako nauczania
hybrydowego.
Czym w takim razie jest hybrid learning tłumaczone
jako nauczanie hybrydowe? Czasem nauczanie
hybrydowe (hybrid learning) to jednoczesne
prowadzenie zajęć dla uczniów znajdujących się w
klasie i dla tych którzy łączą się ze swoich domów z
klasą dzięki wykorzystaniu możliwości prowadzenia
dla nich wideokonferencji. Nauczanie ma wtedy
zwykle postać synchroniczną, odbywa się zarówno w
bezpośrednim kontakcie fizycznym, jak i zdalnie. W
innych przypadkach zawiera także elementy
asynchroniczne takie jak ćwiczenia online, nagrane
wcześniej
instrukcje
wideo,
możliwość
uczestniczenia w forach dyskusyjnych. W tym drugim
przypadku dochodzi do podzielenia uczniów na dwie
grupy – jedna z nich uczy się w szkole, gdy w tym
samym czasie druga uczy się w domu (Callahan 2020,
Bentley 2020, Miller 2020).
Jak w takim razie wygląda hybrydowa organizacja
kształcenia w szkołach na świecie? Hybrydowe
modele kształcenia skupiają się na tym, aby nauka
hybrydowa łączyła nauczanie bezpośrednie z
nauczaniem online w jedno spójne doświadczenie, a
opierają się na trzech modelach organizacji pracy
szkoły (Microsoft):
Model nauki synchronicznej w oddzieleniu
(Synchronous and separated) – w tym samym
czasie część uczniów uczy w trybie stacjonarnym,
będąc obecnymi fizycznie w szkole, gdy druga
część uczy się z domu dołączając do tej samej
klasy online.

Model rotacyjny (Rotational) - Uczniowie są
podzieleni na dwie grupy A i B. Podział może
dotyczyć uczniów całej szkoły lub pojedynczych
klas. Kiedy grupa A uczy się w szkole, grupa B
uczy się z domu online. Czas spędzania grup w
szkole może być różny – podział może dotyczyć
dnia (pierwsza połowa dnia dla jednej grupy,
druga dla drugiej); dni tygodnia – rotacja grup
przebiega z podziałem na poniedziałek, wtorek
oraz czwartek i piątek, a środa jest pozostawiona
dla nauczycieli na przygotowanie się do zajęć
oraz dokładne sprzątanie; całych tygodni – jeden
tydzień grupa uczy się w szkole, drugi w domu,
naprzemiennie.
Model częściowego otwarcia (Partial opening) –
do szkoły uczęszcza tylko część uczniów np.
uczniowie
klas
młodszych,
uczniowie
ze
specjalnymi potrzebami lub ci, którzy nie mają do
dyspozycji sprzętu i/lub dostępu do internetu.
Pozostali uczniowie kontynuują naukę w
środowisku online.
Jak widać między kształceniem hybrydowym
(blended learning) a nauczaniem hybrydowym (hybrid
learning) jest spora różnica. Kształcenie hybrydowe
(blended learning) wykorzystuje zasoby do nauki
online, aby uzupełnić nauczanie bezpośrednie,
podczas gdy uczenie hybrydowe (hybrid learning)
wykorzystuje naukę zdalną, aby zastąpić nauczanie
bezpośrednie w szkole (Bentley 2020).
Oznacza to, że nauczanie hybrydowe (hybrid
learning) jest częścią kształcenia hybrydowego
(blended learning) obejmując też jego modele jak np.
model odwróconej klasy, ale nie każde kształcenie
hybrydowe (blended learning) jest nauczaniem się
hybrydowym (hybrid learning) (ViewSonic 2020).
Pomimo zamieszania związanego z używanymi
terminami mamy nadzieję, że przybliżone tu modele
zainspirują Was do zmian w organizacji pracy szkoły.
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